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Cenik vrtca
Cene programov so določene s Sklepom o določitvi cen
programov in rezervacij v javnih vrtcih MO Novo mesto (DUL
12/2019, 20. 3. 2019).
Cene veljajo od 1. 4. 2019
ZASEBNI DRUŽINSKI VRTEC RINGA RAJA
1. starostno obdobje (1 – 3 let)
2. starostno obdobje (3 – 6 let)
Cena neporabljenih živil na dan

CENA
515,94 €
372,80 €
1,84 €

Dodatno znižanje (10% za I. starostno obdobje in 8% za II.
starostno obdobje) velja, če je vrtec vključen samo en otrok iz
družine. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz
iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega
otroka. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme
ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil
(1,84€). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo
za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z
zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega
mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Več podrobnosti o
določanju pravice do znižanega plačila vrtca si lahko preberete na
spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Poleg rednega mesečnega plačila vrtca, katero je določeno po
plačilnih razredih, plačajo starši tudi prispevek 45 EUR za
posameznega otroka. Sredstva prispevka so namenjena
pokrivanju ostalih stroškov, ki niso vezani na ceno programa.

Znižano plačilo – stanovanjski kredit
Za uveljavitev pravice znižanja plačila vrtca (za en dohodkovni
razred) zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema z
najemom stanovanjskega kredita, morajo starši na upravo vrtca
prinesti izpolnjeno IZJAVO z vsemi dokazili. Izjavo dobite na
spletni strani vrtca v zavihku DOKUMENTI.

Rezervacija za počitniško odsotnost (1.6. – 30.9., najmanj 30
in največ 60 koledarskih dni): 50% zneska plačila staršev – samo
za najstarejšega otroka. Obrazec dobite na spletni strani vrtca ali
v pisarni vrtca.

Rezervacija-zaradi bolezni nad 30 dni
(največ 90 koledarskih dni v letu): 30% zneska plačila staršev (z
zdravniškim potrdilom). Obrazec dobite na spletni strani vrtca ali
v pisarni vrtca.

Vpis
Verjamemo, da imamo v sebi veliko radovednosti in dobrih želja,
da se lahko upravičeno veselimo prihodnosti. Z veliko
odgovornostjo in z vsem srcem si bomo prizadevali, da otroci
odidejo iz našega vrtca s prijetnimi spomini in s pozitivno
izkušnjo o sebi in drugih.
Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v
Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA!
Vpisujemo vse otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo.
Redni vpis poteka v mesecu marcu za september, vloge pa
sprejemamo celo leto. Starši vlogo za vpis otroka v vrtec dobite
na spletni strani vrtca ali v pisarni vrtca in na spletnih straneh
Mestne občine Novo mesto. Vse dodatne informacije o vrtcu so
vam na voljo na spletnih straneh našega vrtca.

Skupine in zaposleni
IME SKUPINE
starost otrok
vrsta oddelka
vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica
število otrok

ČRIČKI
1-2
heterogen (I. starostno obdobje)
JASMINA FLAC
KAJA ŠTRBENC
12

IME SKUPINE
starost otrok
vrsta oddelka
vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica
število otrok

SINIČKE
3-4
heterogen (II. starostno obdobje)
VESNA VIDRIH
TJAŠA PAVLIN
18

IME SKUPINE
starost otrok
vrsta oddelka
vzgojiteljici

SLAVČKI
4-6
heterogen (II. starostno obdobje)
TANJA RAUCH KRUŠIČ,
URŠKA JERMAN
LIDIJA ŠTRBENC
20

Izpis
Izpis iz vrtca je možen skozi celo leto pod pogojem 10. člena
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih
vrtcih in rezervacij v vrtcih v Mestni občini Novo mesto, ki je bil
objavljen v Ur. l. št. 41/08 in se glasi: »Izpis otroka iz vrtca je
možen samo s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je
odjava oddana do 15. v mesecu.« Starši obrazec za izpis otroka
iz vrtca dobite na spletni strani vrtca ali v pisarni vrtca.

vzgojiteljica pomočnica
število otrok

Kuhinjska pomočnica: Ranka Đenić
Direktor vrtca: Igor Štrbenc

Obogatitvene in nadstandardne dejavnosti
Tudi v novem šolskem letu ostajamo zavezani k pestri ponudbi
dejavnosti za naše malčke.
Obogatitvene dejavnosti – Sodijo v izvedbeni del kurikula in so za
starše brezplačne.
MEDSKUPINSKI PROJEKT: ČEBELA – NAŠA PRIJATELJICA – gre
za projekt, ki ga vsako šolsko leto izvajamo v našem vrtcu. Tema
je vsakič drugačna, njegov cilj pa je poleg aktivnega učenja tudi
druženje med vsemi otroki, saj so vanj vključeni tako Črički,
Siničke in Slavčki. Letos želimo osvetliti pomen čebel za naše
bivanje, hkrati pa dobrobit in obstoj planeta. Dogajanje v zvezi s
projektom boste lahko spremljali na naši spletni strani in oglasnih
deskah skupin.
VEDOŽELJNI ČRIČEK - namen projekta je negovanje otrokove
radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije intuicije in
neodvisnega mišljenja. S širjenjem otrokovega igralnega in
učnega okolja bomo spoznavali okolico vrtca. S sprehodi bomo
premagovali naravne ovire, spoznavali promet, okolico, kmetijo,
živali in naravo v vseh letnih časih in v to vključili vse elemente
kurikula. Poteka pri Čričkih.
OSTAL BOM ZDRAV - cilj projekta je razvijanje pozitivnih navad,
ki vplivajo na zdravje in promoviranje zdravega načina življenja.
V to bomo vključile spodbujanje samostojnosti pri zdravem
načinu življenja, pravilnega umivanja rok, higieno kašlja itd.
Projekt poteka pri Čričkih.
RASTEM Z GLASBO – v skladu s prednostnima nalogama skupine
je namen razvijati otrokovo dojemljivost do glasbe v povezavi z
aktivnim učenjem in doživljanjem le-te skozi vse njene izraze
(petje, ples, razvijanje glasbenega posluha …). Projekt bo potekal
pri Siničkah.
USTVARJANJE GLASBENE ZGOŠČENKE: GLASBENA MAVRICA –
Proces ustvarjanja glasbene zgoščenke z naslovom Glasbena
mavrica bo potekal skozi celo leto, snemanje pa bo v mesecu
juniju. Kot že sam naslov pove, bomo letos posneli pesmice,
katere bodo otroci z veseljem prepevali preko celega leta. Projekt
poteka v skupini Slavčki.
MAVRIČNA RIBICA – Namen projekta je obogatiti besedni zaklad,
razvijati otrokovo mišljenje, navajati otroke na javno nastopanje
in hkrati spodbujati družinsko branje. Otroci bodo tekom leta

prebrali štiri knjige po njihovi želji oz. izboru v vrtcu, knjižnici ali
doma. Vsebino bodo obnovili in predstavili v vrtcu in knjižnici.
Projekt bo potekal od oktobra do sredine marca v skupini Slavčki.
CICI VESELA ŠOLA – V sklopu le-te na zanimiv način mesečno
obravnavamo izbrano temo iz revije Cicido, v aprilu pa na
»ciciveselošolski dan« otroci rešujejo zabaven vprašalnik, za
sodelovanje pa prejmejo pohvalo. Poteka pri Slavčkih.
MALI SONČEK – Gibalno-športni program, ki ga koordinira Zavod
Novo mesto. Namen projekta je obogatiti program na področju
gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.
Program poteka v skupinah Siničke in Slavčki. Vanj so vključeni
otroci od 2. do 6. leta starosti.
VARNO S SONCEM – Projekt izvajamo v sodelovanju z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, njegov namen pa je
otroke ozaveščati o zdravem in varnem bivanju na soncu. V njem
sodelujejo vse tri skupine.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI - so za starše dodatno plačljive.
Izvajalci teh dejavnosti so zunanje ustanove in potekajo izven
vrtca in igrišča vrtca. Vrtec zagotovi organizacijo, spremstvo ter
varnost otrok, ob slabem vremenu po potrebi tudi avtobusni
prevoz. Kadar gre za obiske muzeja in gledališča, kar je
povezano s stroški vstopnine, te krijejo starši. Na prvem
roditeljskem sestanku vzgojiteljica oziroma vzgojitelj seznani
starše z dejavnostjo in stroški plačila. Starši svojo odločitev o
vključitvi otroka potrdijo z vpisom v dejavnost.
GIBALNO-PLESNE URICE – izvaja jih Plesni studio Novo mesto.
Stroške krije Zasebni družinski vrtec Ringa raja.
NAUČIMO SE PLAVATI – plavalni tečaj za otroke, ki bodo v
prihodnjem šolskem letu začeli obiskovati šolo. Pri izvedbi
sodelujemo z Zavodom Novo mesto. Stroške krije MO Novo
mesto.
GLEDALIŠKI ABONMA – Siničke in Slavčki si bodo tekom leta
ogledali predvidoma tri gledališke predstave v KCJT Novo mesto.
Stroške krijejo starši (prevoz, karta).

VRTEC V NARAVI – Slavčki se bomo od 26. do 28. maja 2021
odpravili v Črmošnjice v dom Lipa (Center šolskih in obšolskih
dejavnosti), kjer bomo začutili pravi stik z belokranjsko naravo.
V vrtcu pa obeležimo tudi:
•
rojstne dneve otrok
•
teden mobilnosti (september 2020)
•
teden otroka (oktober 2020)
•
tradicionalni slovenski zajtrk za promocijo lokalno
pridelane hrane (november 2020)
•
veseli december – krasitev vrtca in jelke, kuharska
delavnica, obisk dedka Mraza, praznično kosilo ob
svečkah, pravljična predstava … (december 2020)
•
pustovanje – ustvarjanje pustnih izdelkov, rajanje,
sprehod maškar po kraju (februar 2021)
•
sodelovanje v različnih dobrodelnih akcijah za pomoč
ljudem v stiski (tekom leta)
•
in še mnogo zanimivega …

